Melkveebedrijf Dungense Polder zet A2A2-melk in de markt

Bijzondere melk
van unieke koeien
In Nieuw-Zeeland en Australië is A2-melk al een bekend fenomeen. Ook in
Nederland groeit de belangstelling voor deze melkvariant die mensen met
koemelkintolerantie wél kunnen verteren. Een van de pioniers is self-made boer
Carel van Acht, die in de Dungense Polder met een uniek koppel Normandische
koeien biologische A2-melk produceert.

Het is even zoeken naar stadsboerderij de
Dungense Polder, in een hoekje van de
gelijknamige polder net onder Den Bosch.
Maar enkele tientallen klanten weten het
melkveebedrijf inmiddels blindelings te
vinden. Wekelijks komen er twintig tot
dertig mensen uit de wijde omtrek rauwe
melk, yoghurt en kaas halen bij Carel van
Acht, soms meerdere keren per week.
Mensen met koemelkintolerantie, eczeem,
diabetes, de ziekte van Crohn, zelfs mensen
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met ADHD zouden er baat bij hebben. Wat is
het geheim van deze melk?
Van Acht steekt van wal. Over een professor
in Nieuw-Zeeland die zich begin jaren tachtig
afvroeg waarom er toch steeds meer mensen
last kregen van koemelkallergie. Hij kwam
erachter dat koeien vroeger veel vaker de
A2A2-variant van het beta-caseïne-eiwit
hadden, maar dat er door een mutatie ook
een A1-variant van dat gen is ontstaan.
Vooral in de Holstein-populatie is die relatief

vaak aanwezig. En A1A1-melk (of A1A2melk) is veel minder goed verteerbaar. Bij
de vertering van A1-beta-caseïne-melk komt
er een peptide vrij, een eiwitverbinding
die niet helemaal goed verteert. En die
lichaamsvreemde peptide roept bij naar
schatting 20 procent van de bevolking allerlei
klachten op.
Tot het voorjaar van 2015 had de Brabantse
melkveehouder echter nog nooit van A2melk gehoord. Sterker nog: tot voor kort was

A2A2-melk
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Ketenonderzoek A2A2-melk
A2-melk is tot nu toe alleen nog te koop bij enkele veehouders met
huisverkoop en hier en daar in natuurvoedingswinkels. Maar de belangstelling voor het fenomeen neemt rap toe. CRV laat alle stieren al
testen op het A2A2-gen; op dit moment zijn er zo’n 40 zuivere A2-stieren
beschikbaar. Ook andere rasverenigingen spelen er op in; zo wijzen
Bayern Genetik (Fleckvieh) en het Blaarkopnet veehouders erop dat in
hun niet-Holsteinrassen het A2A2-gen vaker voorkomt. Bayern Genetik
faciliteert het onderzoek van inmiddels 30 boeren, die hun hele veestapel op het A2-gen hebben laten onderzoeken. De Fleckvieh-organisatie
biedt de test tegen gereduceerd tarief aan en onderzocht wordt nu of
de groep boeren de krachten gaat bundelen of dat ze individueel de
markt op gaan.
De Dungense Polder heeft het Wageningse onderzoeksinstituut Rikilt een
onderzoek laten doen om exact de verschillen tussen A1- en A2-melk in
kaart te brengen. De uitkomst daarvan wordt binnenkort verwacht. Daarnaast is de Dungense Polder een groter onderzoeksproject gestart waarbij diverse partners werden betrokken, waaronder ZLTO, enkele zelfzuive-

hij zelfs helemaal geen boer. Hoe het kan dat
er ruim een jaar later een compleet koppel
Franse koeien loopt die homozygoot A2A2melk levert, daar gaat een heel verhaal aan
vooraf.

Normandiërs
Carel vertelt dat hij is geboren op een klein
gemengd bedrijf in Noord-Brabant. „Mijn
jongere broer zit thuis op de boerderij. Ik

laars/kaasmakers en Vecozuivel. Doel is te kijken wat de mogelijkheden
zijn voor een aparte stroom van A2-melk in de markt en hoe die markt kan
worden ontwikkeld. Welke afnemers hebben interesse, in welke volumes
en hoe moet de aparte melkstroom worden georganiseerd?
Een belangrijk aspect van het onderzoeksproject is de ontwikkeling van
een snelle meetmethode, waarmee aan het begin van de keten direct kan
worden onderscheiden of de melk die een boer levert, inderdaad zuivere
A2A2-melk is. Het Rikilt wil zo’n snelle meetmethode ontwikkelen. In oktober wordt bekend of het Rikilt in aanmerking komt voor innovatiesubsidie
vanuit het Topsectoren-programma, zodat het de ontwikkeling van die
test kan starten. Zo’n snelle (tankmelk)test is nodig om de betrouwbaarheid van de A2-melk-keten te kunnen borgen.
ZLTO heeft op initiatief van de Dungense Polder een inventarisatie
gedaan naar veehouders met interesse om aan dit A2-melkproject deel te
nemen. Volgens projectleider Marjon Krol van ZLTO hebben hier tientallen
boeren op gereageerd. Na de uitslag van de aanvraag van het onderzoeksproject van Rikilt laten partijen weten hoe verder te gaan.

wilde niet verder in de varkens.” Van Acht
werkte in allerlei sectoren. Maar toch…
Het boerenbloed kroop waar het niet gaan
kon. „Ik had er een paar dikbillen bij, voor
de hobby”, geeft hij als verklaring. „Maar
op een gegeven moment wilde ik van die
keizersneden af.” Van Acht ging op zoek
naar een dubbeldoelras dat makkelijk kon
afkalven en kwam op het spoor van de
Normandiërs. Zo kocht hij in 2010 in Frankrijk
vier Normandische koeien, puur voor de

hobby. „Voor die tijd had ik nog nooit van
dat ras gehoord.”
De bijzondere, driekleurige koeien – rood,
wit en zwart – spraken hem aan. Normandiërs
zijn hele makke en sterke koeien met
goede uiers en een prima vruchtbaarheid,
zegt hij. En gaandeweg begon het bij hem
steeds meer te kriebelen om toch te gaan
melken. Vooral omdat in 2015 het quotum
zou verdwijnen. In augustus 2013 ging hij
daarom met de gemeente Den Bosch om X
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Hoewel de Normandische koe in Frankrijk ook in de melkrichting wordt gefokt, kiest de
veehouder toch voor meer dubbeldoelstieren met wat bespiering.

Van Acht houdt alle kalveren aan en mest de stiertjes zelf af. Hij hoopt het in Frankrijk
hoog gewaardeerde vlees aan de luxere restaurants te kunnen slijten.

de tafel. In dit deel van de Dungense Polder
waren namelijk al 15 jaar daarvoor diverse
boerderijen uitgekocht om er industrie
te ontwikkelen, maar die plannen waren
nooit van de grond gekomen. Ondertussen
stonden de bedrijven al 15 jaar leeg; op de
percelen werd vooral maïs en prei geteeld.
„Toen ik tegenover de gemeente uiteenzette
dat ik van plan was om een biologisch
melkveebedrijf te beginnen, met bloeiende
akkerranden en Normandische koeien in de
wei, was de deal binnen een kwartier rond”,
vertelt hij enthousiast.
Vanaf januari 2014 kon Van Acht een
voormalig melkvee- en varkensbedrijf met
12 hectare gras en 9 hectare natuurgrond
pachten aan de Nieuwe Dijk. Deze stap zette
hij samen met zijn zakenpartner Jacqueline
Lautenslager, die tevens als investeerder
participeert. Vervolgens wachtte hen een
gigantische klus: een bedrijf waar 15 jaar
niks aan gedaan is, weer opknappen en
gangbaar maken. Dat heeft zeker anderhalf
jaar gekost.

Zeelandse onderzoek en raakte volledig
overtuigd van de gezondheidsvoordelen van
A2A2-melk. Zo ontstond het idee om zich
als biologisch boer helemaal te richten op
de productie van deze melk, geproduceerd
door Normandische koeien. Want dat was
toevalligerwijs ook een van de rassen met
relatief veel dieren met het A2A2-gen.
„We hebben in Frankrijk van meer dan
honderd koeien die te koop waren
haarmonsters genomen en in Wageningen
laten onderzoeken”, vertelt Van Acht.
„We wilden alleen zuivere A2A2-dieren.”
Uiteindelijk hebben ze 21 koeien en 42
drachtige vaarzen gekocht, afkomstig van
16 verschillende bedrijven in Frankrijk. In
juni 2015 kwam de eerste lichting en in
juli volgde de tweede. Hij kocht biologisch
ruw- en krachtvoer aan en vanaf 5 juni 2015
begon hij met melken. In het begin met elf
koeien in een tweedehands gekochte 2 x 5
visgraat melkstal met automatische afname
en melkglazen. Het afgelopen jaar is het hele
koppel aan de melk gekomen.

A2A2-melk

Melkgift varieert

Ondertussen kwam hij in het voorjaar van
2015 aan de praat met Gerard Scheepens
van KI Samen. Die tipte hem over A2-melk.
Van Acht ging zich verdiepen in het Nieuw-

De melkgift varieert sterk, vertelt de
kersverse melkveehouder. „Bij verse koeien
ligt het tussen de 15 en 35 liter daags. In
Frankrijk ligt de gemiddelde productie

op 7.300 kilo per koe per jaar en ze staan
bekend om de nauwe vet/eiwitverhouding:
rond de 4 procent vet en 3,65 procent eiwit.”
Omdat hij nog een heel jonge kudde heeft
en nog geen vervangend jongvee heeft
klaarstaan, kan hij op dit moment nog niet
op productie selecteren. Daarmee kan hij
op zijn vroegst pas volgend jaar beginnen.
Over twee jaar hoopt hij een redelijke
melkproductie onder zijn koeien te hebben.
Op de 12 hectare grasland om het huis weiden
de koeien volop. Ze kiezen er zelf voor om
eigenlijk jaarrond dag en nacht naar buiten
te gaan, vertelt Van Acht. „Tot nu toe zijn ze
maar 17 nachten binnen gebleven.” Op stal
krijgen ze biologisch aangekochte gras- en
maïskuil gevoerd, aangevuld met brok.

Dubbeldoel
Hoewel er in Frankrijk met dit dubbeldoelras
ook best in de melkrichting wordt
gefokt, kiest Van Acht toch voor meer
dubbeldoelstieren met wat bespiering.
„Koeien met voldoende breedte en
hoogtemaat kunnen net zo goed veel melk
geven. Bovendien vind ik het als biologisch
boer ook ethisch verantwoord om met
dubbeldoeldieren te werken; dan hebben
koeien en kalveren een hogere restwaarde.”
Van Acht houdt dan ook alle kalveren aan en

Bedrijfsgegevens
Op stadsboerderij De Dungense Polder in Den
Bosch houdt biologisch melkveehouder Carel
van Acht sinds 2015 60 Normandische koeien
en 50 stuks jongvee en vleesvee. Deze bijzonder
getekende koeien hebben drie kleuren: rood, wit
en zwart. Opvallend is dat de kalfjes allemaal
roodbont worden geboren, de zwarte kleur komt
er later bij.
Het bijzondere van de veestapel is – behalve de
driekleur – dat de koeien allemaal zijn onderzocht
op de A2A2-variant van het gen voor beta-case-
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ine. Deze A2A2-melk is makkelijker verteerbaar
voor mensen met koemelkintolerantie en andere
maag- en darmklachten dan reguliere A1-melk.
De Franse dubbeldoelkoeien kunnen ruim 7.000
liter melk geven, maar omdat de aangekochte
veestapel nog relatief jong is, wordt dat nog niet
gehaald. Het rantsoen bestaat naast weidegras
uit (aangekochte) biologische gras- en maïskuil
en biologisch krachtvoer. Het bedrijf omvat 21
hectare pachtgrond; allemaal grasland. De bedoeling is om dat areaal uit te breiden.

Vecozuivel
Vecozuivel wil ook A2-melk gaan aanbieden via het reguliere supermarktkanaal.
De onderneming uit Zeewolde is met diverse retailers in gesprek en verwacht
kort na de zomer de A2-melk stapsgewijs te kunnen introduceren in de schappen van landelijke supermarktketens, zegt woordvoerder Mark Kaptein van het
A2A2-project van de zuivelproducent. De benodigde hoeveelheid A2-melk voor

Carel van Acht streek neer in de Dungense Polder, waar al 15 jaar eerder diverse boeren waren
uitgekocht om er industrie te ontwikkelen, plannen die nooit van de grond kwamen.

mest de stiertjes zelf af. In Frankrijk wordt
dit gemarmerde vlees hoog gewaardeerd,
weet hij. De Brabander hoopt het hier ook
aan de luxere restaurants te kunnen slijten.
Inmiddels heeft hij zo’n vijftig stuks jongvee
bij elkaar.
De melk wordt rechtstreeks, één-op-één
getransporteerd naar een biologische
kaasmaker in het midden van het land,
die daar zuivere A2A2-kaas van maakt.
Afgelopen zomer ging er wekelijks zo’n 6.000
liter melk die kant op, verdeeld over twee
vrachten per week. Omdat er geen andere
(A1-)melk bij in mag, zijn dat dure ritjes met
pittige rekeningen, aldus Van Acht.

Dungense Polder A2A2-kaas
De kaas wordt via biologische winkels
verkocht onder het eigen merk Dungense
Polder A2A2; Van Acht en Lautenslager
zijn nu hard bezig om deze kaas zo breed

mogelijk in de markt te zetten. Daarnaast
verkopen ze vanuit huis ook rauwe melk en
zelfgemaakte yoghurt. Omdat er steeds meer
vraag komt naar hun melk, zijn ze bezig om
de melk te pasteuriseren en te verpakken,
zodat die ook vanuit de biologische winkels
kan worden verkocht. Binnen enkele weken
moet de melk van de Dungense Polder
bovendien in supermarkten te koop zijn, is de
verwachting.
Van Acht en zijn compagnon zijn nu zo’n
anderhalf jaar bezig en hebben tot nu toe
vooral veel moeten investeren. Maar ze
hebben er het volste vertrouwen in dat de
kost voor de baat uit gaat. Van Acht schat de
A2A2-melk op den duur te kunnen verkopen
voor een prijs die overeenkomt met die van
biologische geitenmelk.

‘A2 heeft toekomst’
Voor Van Acht en Lautenslager staat het dan

een landelijke introductie is inmiddels afgedekt, laat hij weten. Hoe groot dat
volume is, kan hij uit strategische overwegingen niet kwijt.
Vecozuivel is inmiddels met tientallen veehouders bezig, aldus Kaptein. „De
afspraken die we maken, zijn per boer verschillend. Sommigen hebben al 100
procent A2-koeien, anderen zijn bezig om ernaartoe te werken.” In dat geval,
wanneer een deel van de veestapel bestaat uit zuivere A2A2-koeien, moet
er een goed stappenplan richting de omschakeling naar A2-koeien worden
gemaakt. Veehouders moeten dan hun A2-koeien apart melken, bijvoorbeeld
in een aparte stal huisvesten of met een aparte melkrobot en de melk opvangen in een aparte tank. Dat moet aan de voorkant goed zijn te reguleren en te
controleren en Vecozuivel gaat alleen in zee met veehouders die aan deze eisen
kunnen en willen voldoen. Bij binnenkomst in de fabriek zal ook worden getest
of de melk inderdaad 100 procent A2-melk is.
De focus ligt op biologische zuivel, maar het traject wordt ook voor gangbare
melk opgestart. De belangstelling onder veehouders is groot, aldus Kaptein:
„We krijgen dagelijks telefoontjes van boeren die graag hierover in contact
willen komen.” Het bedrijf ziet een goede mogelijkheid om met A2A2 (de
merknaam waaronder de melk verkocht zal worden) waarde toe te voegen in
de zuivelketen. „We verwachten niet dat A2A2-melk het reguliere segment gaat
overnemen, maar er is zeker een doelgroep consumenten die op zoek is naar
bewuste, natuurlijke en duurzame voeding. Boeren voelen dat ook aan.”

ook als een paal boven water dat A2-melk
Nederland gaat veroveren. De klanten die zij
op hun eigen erf ontvangen, zijn voor hen
het levende bewijs dat de melk voor heel veel
mensen gunstig uitwerkt op de gezondheid.
„Mensen met verteringsklachten, eczeem,
iedereen knapt ervan op. Zelfs mensen met
glutenallergie hebben er waarschijnlijk baat
bij.”
En ze zien wat er om hen heen gebeurt. In
Nieuw-Zeeland is 30 procent van de melk die
geproduceerd wordt, A2-melk, in Australië
9 procent, in Groot-Brittannië wint het ook
terrein. CRV test inmiddels ook alle stieren
op het A2A2-gen. Van Acht en Lautenslager
zijn er dan ook van overtuigd dat A2A2-melk
de toekomst heeft. „We weten nu al dat we
straks de vraag niet aan kunnen”, denkt Van
Acht. Om die reden zoeken ze contact met
andere biologische boeren, die net zoals zij
ook 100 procent A2-melk willen gaan leveren
van een volledige A2A2-veestapel. 

De biologische A2A2-melk wordt door een
kaasmaker verwerkt tot Dungense Polder
A2A2-kaas, die in biologische winkels
wordt verkocht. Daarnaast wordt op de
stadsboerderij yoghurt gemaakt en is er
rauwe melk te koop. Momenteel zijn Van
Acht en zijn compagnon Jacqueline Lautenslager druk bezig om de A2A2-melk onder
eigen merknaam ook in de schappen van
natuurvoedingswinkels en supermarkten te
krijgen.
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